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Geacht Bestuur,  

 

U heeft ons op 29 januari jl. verzocht advies uit te brengen over het concept van de Re-

integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen. U heeft deze conceptverordening 

grotendeels gebaseerd op de VNG-modelverordening en vertaald naar de verordening van de 

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen.  

Wij komen graag aan uw verzoek tegemoet. Onze adviespunten over de verordening treft u 

hieronder aan. Deze hebben wij op 3 februari 2015 mondeling met mevrouw Pinna, adviseur 

van de gemeente Nijmegen besproken. Bij de advisering gebruiken wij het volgende 

beoordelingskader. 

Beoordelingskader 

Wij beoordelen de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het kader:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Gelet op het feit dat uw verordening een verplichting is die voortvloeit uit de Participatiewet, 

richt ons advies zich op de beantwoording van de tweede en de derde vraag. Onze 

adviespunten volgen hierna.  

Algemeen 
De Participatiewet moet bewerkstelligen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

hierop kunnen intreden of herintreden. De Re-integratieverordening, gebaseerd op de 

Participatiewet, bevat hiervoor een aantal spelregels voor werkzoekenden en werkgevers. Die 

zien vooral op de regulering van de instrumenten die hen met het oog op de re-integratie 

kunnen worden verstrekt c.q. worden aangeboden.  

Het succes van de re-integratie van werkzoekenden is primair afhankelijk van de bereidheid en 

inspanningen van bedrijven en werkzoekenden zelf. Gemeenten moeten bedrijven en 
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werkzoekenden daarbij optimaal faciliteren . Enerzijds moeten daarvoor de verschillende 

instrumenten voorhanden zijn om zo maatwerk mogelijk te maken. Anderzijds moeten die 

instrumenten en de uitvoering ervan geen onnodige belemmeringen opleveren. Laagdrempelige 

toegang en een goede informatievoorziening spelen hierbij een cruciale rol.  

 

Wij stellen vast dat de ter beoordeling voorgelegde conceptverordening zich rekenschap geeft 

van de noodzaak om een adequate invulling aan de ondersteunende rol van de gemeente te 

geven. Wij zien echter mogelijkheden om met de verordening de dienstverlening van de 

gemeente aan werkgevers en werkzoekenden verder te optimaliseren en met name de 

regeldruk in de uitvoering te verminderen. Met de door ons voorgestelde wijzigingen kan de 

verordening meer uitstralen dat ingezetenen, werkgevers en gemeente gezamenlijk op een 

regelluwe wijze de problemen te lijf gaan.  

Bied werkzoekenden en werkgevers één loket of toegang tot de beschikbare instrumenten  
De conceptverordening regelt alle instrumenten die onder voorwaarden aan werkzoekende en 

werkgever ter beschikking kunnen worden gesteld. Zo telt de verordening 12 instrumenten. Zij 

kennen elk hun eigen specifieke voorwaarden voor toekenning. Bovendien vallen sommige 

instrumenten onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en andere onder die van het Rijk. 

Gecombineerd met het grote aantal en met de regeling-specifieke voorwaarden maakt dit het 

instrumentarium complex en ondoorzichtig. Deze complexiteit en ondoorzichtigheid vragen om 

een laagdrempelige contactmogelijkheid voor werkgever en werkzoekende bij de gemeente. 

Eén vaste contactpersoon of één laagdrempelig loket voor werkgever en werkzoekende, ook 

voor de faciliteiten die door het Rijk kunnen worden geboden, kunnen zoektochten naar 

ondersteuningsmogelijkheden en geldende voorwaarden voorkomen en bevorderen aldus een 

optimale inzet van de instrumenten. Alhoewel dit eenduidige contactpunt niet rechtstreeks 

onderwerp van deze verordening is, is het naar onze mening een zeer belangrijke 

randvoorwaarde om tot een optimale dienstverlening bij de inzet van instrumenten te komen.  

 

Wij adviseren door middel één loket of één vast contactpersoon voor werkgever en 

werkzoekende de inzet van instrumenten uit de verordening te optimaliseren.  

Beperk het aantal lagen in de regelgeving tot een minimum  
In de conceptverordening is bij een aantal instrumenten de mogelijkheid opgenomen om nadere 

regels te stellen (door het College, zoals bijvoorbeeld art. 2, lid 2 van de verordening). Om de 

complexiteit te beperken en de vindbaarheid voor werkgevers en werkzoekenden te vergroten 

verdient het aanbeveling om het aantal lagen in de regelgeving te beperken tot wet 

(Participatiewet), AMvB en deze verordening. Mocht er behoefte zijn aan nadere regels, dan is 

het gewenst dat die in deze verordening worden opgenomen.  

 

Wij adviseren om in de verordening niet te voorzien in de mogelijkheid voor het College 

en de Bestuurscommissie Werk om nadere regels te stellen.  

Zie af van een dubbele ziekmelding aan UWV en het College   
In 2015 is bij ziekte van werknemers die tot de doelgroep van de gemeenten behoren, een 

beroep op de no-riskpolis van UWV mogelijk. Voor het jaar 2015 berust deze no-riskpolis op 

afspraken tussen UWV en de individuele gemeenten. Deze polis moet worden vastgelegd in 
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een verordening. Deze verordening regelt dat. Na 2015 is de no riskpolis wettelijk geregeld (tot 

2021). De wetgeving hiervoor is thans in voorbereiding.  

De werkgever ontvangt bij ziekte van de werknemer het volledige ziekengeld (overeenkomstig 

art. 29b Ziektewet). Het recht op loonkostensubsidie eindigt bij ziekte en herleeft weer bij herstel 

van de werknemer. Dit betekent dat zowel UWV als gemeente op de hoogte moeten zijn van 

zowel de ziekte als het herstel van de werknemer. Om dit te bewerkstelligen regelt de 

verordening voor het jaar 2015 dat de werkgever tot een ziekmelding en herstelmelding bij 

UWV verplicht is (art. 8, lid 3, onder a, en de aanlevering van mogelijke bewijsstukken, art. 8, lid 

3, onder b). Art. 8,lid 3, onder c van de verordening, verplicht de werkgever ook tot een ziek- en 

herstelmelding bij het College. Dat betekent dat werkgevers dus twee keer aan de overheid 

dezelfde informatie moeten leveren.  

 

Om deze dubbele melding, en daarmee onnodige regeldruk voor werkgevers te voorkomen, is 

het nodig het uitvoeringsproces zo in te richten, dat de werkgever bij ziekte en herstel met 

slechts één melding kan volstaan. Dat is mogelijk als bij melding aan UWV deze instantie de 

melding doorstuurt aan de gemeente. Verder is nodig de uitvoering zo in te richten dat de 

werkgever bij herstel van de werknemer niet afzonderlijk hoeft te vragen om herleving van het 

recht op loonkostensubsidie. De gemeente kan ambtshalve tot herleving van het recht op 

loonkostensubsidie  besluiten. 

 

Wij adviseren u het uitvoeringsproces zo in te richten dat UWV in geval van ziekte van de 

werknemer de gemeente hiervan op de hoogte stelt. Wij stellen daarom voor om de 

verplichting voor de werkgever van art. 8, lid 3, onder c van de verordening te schrappen. 

 

Wij adviseren u om bij herstel van de werknemer ambtshalve tot herleving van de 

loonkostensubsidie te besluiten en hiervoor geen hernieuwde aanvraag of verzoek van 

de werkgever te eisen. 

 

Informatie en dossieroverdracht 
De verordening voorziet in de mogelijkheid om bij verhuizing naar een andere gemeente de 

voorziening voort te zetten (art. 2, lid 2 van de verordening). Ruime toepassing van dit artikellid 

beperkt de regeldruk voor werkzoekende (oud) ingezetenen. Ook wanneer voortzetting niet aan 

de orde is, kan de regeldruk voor de oud-ingezetene echter verder worden beperkt. Dat kan 

worden bereikt door dossiers, gegevens en informatie ambtshalve aan de andere (nieuwe) 

gemeente over te dragen. Deze overdracht voorkomt dat werkzoekenden opnieuw informatie en 

gegevens aan de nieuwe gemeente moeten leveren. 

 

Wij adviseren u in de verordening vast te leggen dat in geval van het niet voortzetten van 

een voorziening bij verhuizing naar een andere gemeente het dossier, de gegevens en de 

relevante informatie van de werkzoekende aan de andere (nieuwe) gemeente ambtshalve 

(en automatisch) worden overgedragen.  

 

Wij vertrouwen er op u met onze adviezen een aantal handreikingen te hebben gegeven om 

nog beter bij de bedoelingen van de wet aan te sluiten om zo de regeldruk in de gemeenten in 

uw regio verder te beperken.  
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Gelet op het feit dat uw verordening is gebaseerd op de Modelverordening van de VNG, 

informeren wij u ten slotte dat wij een afschrift van dit advies naar de VNG hebben gestuurd, 

opdat relevante adviespunten ook in haar modelverordening kunnen worden aangepast.  

 

 

Hoogachtend, 

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


